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Θέμα 34ο

Στη Λαμία και στην αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακών Επιτροπών (Λ. Καλυβίων 2, 3ος
όροφος - Λαμία), σήμερα 1 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., με τηλεδιάσκεψη,
μέσω της εφαρμογής “e-presence”, συνήλθε σε (τακτική) συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, που
συγκροτήθηκε με την υπ΄αριθμ. 200/1-09-2019 σε ορθή επανάληψη (ΑΔΑ: 69ΤΒ7ΛΗ-ΗΒΝ)
απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, προεδρεύοντος του κ. Αριστείδη
Τασιού, Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος ορίσθηκε με την υπ’ αριθμ. 1690/30-
09-2019 απόφασή της (ΑΔΑ: ΨΩΦΨ7ΛΗ-Ι4Η). Δυνάμει της υπ΄αριθμ. (οικ.)252077/1882/27-11-
2020 πρόσκλησης,που επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή κλήθηκε να αποφασίσει επί των κάτωθι θεμάτων της
ημερήσιας διάταξης:

.............................................................................................................................................................

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε λόγω κωλύματος ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και
Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, κ. Φάνης Σπανός, και προήδρευσε ο Αντιπρόεδρός της, κ.
Αριστείδης Τασιός.

Παρόντες, συμπεριλαμβανομένου του Αντιπροέδρου της επιτροπής, δέκα (10).
Η εν λόγω συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, μέσω της εφαρμογής “e-presence”,
και συμμετείχαν ως εξής :
Μέσω της εφαρμογής “e-presence” συμμετείχαν ο Αντιπρόεδρος/Αντιπεριφερειάρχης
κ.Αριστείδης Τασιός ,ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Δημήτριος Βουρδάνος και τα μέλη κ.κ. Αικατερίνη
Καλαντζή, Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος, Μαρία Αναγνώστου, Χρήστος Δούρος,Βασίλειος
Σιαλμάς,Δημήτριος Αναγνωστάκης,Αναστάσιος Χρονάς και το αναπληρωματικό μέλος ,Νικόλαος
Μπέτσιος ο οποίος αναπλήρωνε την κα Μπατζελή.

Επίσης, στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν:
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1.Ο κ. Κωνσταντίνος Γαλάνης,Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας και Αθλητισμού.
2.Ο κ. Ηλίας Κυρμανίδης,Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος Στερεάς Ελλάδας.
3.Ο κ. Ιωάννης Καρνάβας ,Αναπληρωτής Προϊστάμενος των Γενικών Δ/νσεων Εσωτερικής

Λειτουργίας και Ανάπτυξης Π.Σ.Ε.,μέσω της εφαρμογής “e-presence”.
4.Ο κ.Αναστάσιος Παπαναστασίου,Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης

Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών και Μεταφορών Π.Σ.Ε.,με φυσική
παρουσία στην αίθουσα συνεδριάσεων.

5.Ο κ.Σταύρος Τσελάς, Γενικός Δ/ντής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Σ.Ε., μέσω της
εφαρμογής “e-presence”.

6. Η κα Αδαμαντίνη Σωτηρίου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού
Π.Ε. Εύβοιας ,μέσω της εφαρμογής “e-presence”.

7.Η κα Βασιλική Παλαιολόγου Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ/νσης Οικονομικού και
Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Ε.Φθιώτιδας,με φυσική παρουσία στην αίθουσα συνεδριάσεων.

8.Η κα Αγλαΐα Μέγκου,Προϊσταμένη της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Φωκίδας ,μέσω
της εφαρμογής “e-presence”.

9.Η κα Ζωή Κολοβού Προϊσταμένη της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε.Βοιωτίας,μέσω
της εφαρμογής “e-presence”.

Χρέη γραμματέα άσκησε η Ουρανία Ντριβαλά του Κωνσταντίνου, κλάδου Δ.Ε.Διοικητικού-
Λογιστικού,με Βαθμό Γ’, στην οποία ανατέθηκαν καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης της
Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,με την αριθμ. πρωτ. οικ.62177/1122/23-03-
2020 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Φθιώτιδας.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη
της συνεδρίασης.
............................................................................................................................................................

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

...........................................................................................................................................................

ΘΕΜΑ 34ο:Έγκριση του από 19 Νοεμβρίου 2020 αιτήματος εξωδικαστικού συμβιβασμού της
εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ».

Ο Προεδρεύων ανέπτυξε το θέμα αυτό, έχοντας υπόψη το υπ’ αριθμ.(ΤΤ):247891/1095/24-
11-2020 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας Π.Σ.Ε. προς την Επιτροπή, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Ο Αντιπεριφερειάρχης κ.Κυρμανίδης,παίρνοντας το λόγο έδωσε διευκρινίσεις αναλύοντας
λεπτομερώς το εν λόγω θέμα.

Ο κ.Χρονάς τοποθετήθηκε αναφέροντας τα ακόλουθα:
“Είναι σκανδαλώδες να έρχεται μια εισήγηση για εξωδικαστικό συμβιβασμό χωρίς ουσιαστική
αιτιολόγηση…. Πολύ περισσότερο όταν η Φθιωτική Αναπτυξιακή Α.Ε είναι στενά δεμένη με την
Περιφέρεια και την πολιτική της…..΄Όταν ξέρουμε όλοι πως η Περιφέρεια είναι μέτοχος και πως το
Περιφερειακό Συμβούλιο δεν έχει γνώση, σαν όργανο, για την πορεία της λεγόμενης
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ.
Θέλουμε να αιτιολογηθεί…. γιατί δεν πληρώθηκε αν έπρεπε να πληρωθεί…. Με ποιες αποφάσεις
τις ανατέθηκαν τα συγκεκριμένα καθήκοντα….. ποια ήταν τα παραδοτέα και ποιος παρακολούθησε
την όλη διαδικασία.
Υπήρχε ή όχι προγραμματική σύμβαση και επιτροπή παρακολούθησης ;
Σε αυτή την βάση…. Ζητούμε να αναβληθεί το θέμα και να έλθουν όλα τα στοιχεία στην Οικονομική
Επιτροπή…..μια και μιλάμε για 325.000 ευρώ.
Διαφορετικά ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ την εισήγηση, που δεν αναγράφει συγκεκριμένη ημερομηνία,
δηλώνοντας πως επιφυλασσόμεθα για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματος μας.”



3

Ο κ.Αναγνωστάκης επεσήμανε τα εξής:
“Δεν μπορώ να αποδεχτώ ότι το αίτημα είναι νόμιμο και ουσιαστικά βάσιμο, όπως αναφέρεται στην
εισήγηση και μάλιστα χωρίς τεκμηρίωση. Δεν αποδεχόμαστε την πρόταση να προχωρήσουμε σε
εξωδικαστικό συμβιβασμό με την Αναπτυξιακή Εταιρεία, έχοντας μάλιστα υπόψη και όλες τις
παθογένειες που έχουν οι Αναπτυξιακές.
Όσον αφορά στο κόστος και το χρόνο εκτέλεσης ενός έργου από την Αναπτυξιακή, έχω κάποιες
αμφιβολίες, αφού μη διαθέτοντας συγκροτημένες δομές καταφεύγουν σε εξωτερικούς συνεργάτες.
Θεωρώ ότι η Περιφέρεια δεν έχει αποκομίσει τεχνογνωσία μέσα από αυτή τη διαδικασία.
Τέλος, θα ήθελα να επαναφέρω στη μνήμη όλων των μελών, την ανάληψη δέσμευσης της Π.Α., στα
πρώτα Π.Σ., για ενοποίηση όλων των Αναπτυξιακών εταιρειών σε έναν αναπτυξιακό οργανισμό.
Δε θα συμφωνήσουμε με την εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας. Πιστεύω ότι θα πρέπει να
ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπει αυστηρά ο Νόμος, χωρίς να προχωρήσουμε σε
εξωδικαστικό συμβιβασμό, οφείλουμε να διαφυλάξουμε το κύρος της Περιφέρειας αλλά και την
αξιοπιστία της Περιφερειακής Αρχής.
Υπό αυτή την έννοια, θα ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΟΥΜΕ.”

Ο κ.Μπέτσιος αιτιολόγησε τη ψήφο του ως ακολούθως:
“Είναι αδιανόητο εταιρία της περιφέρειας να ζητεί εξωδικαστικό συμβιβασμό με τη ίδια την
περιφέρεια η οποία έχει την πλειοψηφία των μετοχών της Φθιωτικής. Γιατί δεν πληρώθηκαν οι
όποιες υποχρεώσεις προς την εταιρία; Για ποιο λόγο η Φθιωτική Αναπτυξιακή ανάλαβε έργα σε
άλλες περιφερειακές ενότητες; Να μας γνωστοποιήσετε τις προγραμματικές συμβάσεις. Πού
βρίσκεται το θέμα σχετικά με τη συγχώνευση σε μία των αναπτυξιακών της περιφέρειας; Υπάρχουν
σοβαρές ευθύνες για όσους διαχειρίστηκαν και έλαβαν τις συγκεκριμένες αποφάσεις, οι οποίες και
ακυρώθηκαν από το ελεγκτικό συνέδριο. Δεν πρόκειται να νομιμοποιήσουμε με τη θετική μας ψήφο
τις ενέργειες αυτές. Ψηφίζουμε ΚΑΤΑ”.

Ο κ.Δούρος τόνισε μεταξύ των άλλων ότι πρέπει να τηρείται η νόμιμη διαδικασία,όταν δεν
βασίζεται σε κάποια νομιμότητα η οποιαδήποτε ανάθεση, δεν θα έπρεπε καν να προχωρούν όλες
οι διαδικασίες διότι το μόνο σίγουρο είναι ότι θα υπάρξει κάποια στιγμή επί της ουσίας το
απορριπτικό.Προκύπτουν ευθύνες σε αυτούς που έκαναν την ανάθεση αλλά απαιτείται και
διερεύνηση αν υπάρχει το στοιχείο της νομιμότητας,πριν τις υπογραφές και ολοκλήρωσε το
συλλογισμό του ψηφίζοντας ΛΕΥΚΟ.

Ο κ. Σιαλμάς ανέφερε: “στο παρελθόν έχουν παρθεί αποφάσεις για αναθέσεις έργων προφορικές
από Περιφέρειαρχες και Αντιπεριφερειάρχες οι οποίες πήγανε δικαστικά και τελικά πληρώθηκαν οι
εργολάβοι. Στη συγκεκριμένη περίπτωση το έργο έγινε νόμιμα όποτε θα πρέπει να πούμε ναι.
Έχουμε μια διαδικασία νόμιμη σε όλα.Εγώ συμφωνώ και θα υπερψηφίσω την πρόταση, θα
στηρίξουμε την Αναπτυξιακή και κατ’ επέκταση τους εργαζομένους σε αυτή προκειμένου να μην
χάσουν τη δουλειά τους και θα έτσι θα είμαστε συνεπείς με τον εαυτό μας δεδομένου ότι το έργο
όντως έγινε.”

Ο Προεδρεύων αναφέρθηκε αρχικά εκτενώς στο ρόλο που διαδραμάτισε την προηγούμενη
περίοδο η Αναπτυξιακή εταιρεία ,ο οποίος ήταν ουσιαστικά η τεχνική υποστήριξη των υπηρεσιών
και σύνταξη μελετών των έργων,ενώ στη συνέχεια ανέλυσε τη συνεργασία μεταξύ Περιφέρειας και
Αναπτυξιακών Οργανισμών.

Μετά από διαλογική συζήτηση η Οικονομική Επιτροπή και αφού έλαβε υπόψη της:

1) Το με αρ.πρ.(ΤΤ):247891/1095/24-11-2020 διαβιβαστικό έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας.
2) Την από 19 Νοεμβρίου 2020 αίτηση της εταιρείας με την επωνυμία « Αναπτυξιακή Φθιώτιδας
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Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ» περί εξωδικαστικού συμβιβασμού.
3) Την από 23 Νοεμβρίου 2020 γνωμοδότηση της δικηγόρου Πολυξένης Νικολαίδου και
4) Τη διάταξη του άρθρου 176 παρ. 1θ του Ν. 3852/2010 και
5) Την επεξηγηματική τοποθέτηση του εποπτεύοντος τη Νομική Υπηρεσία Αντιπεριφερειάρχη κου
Ηλία Γ. Κυρμανίδη, ο οποίος συμμετείχε στη συζήτηση του θέματος.

αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Κάνει δεκτή την εισήγηση.
Ειδικότερα: Αποδέχεται το από 19 Νοεμβρίου 2020 Αίτημα εξωδικαστικού συμβιβασμού της
εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ», που
εδρεύει στη Λαμία και εκπροσωπείται νόμιμα.

Α) Εγκρίνει την πληρωμή:
1. Ποσού 33.000 ευρώ που αφορά την προγραμματική σύμβαση για την εκτέλεση του έργου

“ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΠΙΣΤΑΣ ΚΑΝΟΕ - ΚΑΓΙΑΚ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ”

2. Ποσού 26.600 ευρώ που αφορά την προγραμματική σύμβαση για την εκτέλεση του έργου
“ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ
ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΟΡΝΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΗΣ.

3. Ποσού 18.000 ευρώ που αφορά την προγραμματική σύμβαση για την εκτέλεση του έργου
“ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ,
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΟΙΤΗ ΩΣ
ΒΙΟΣΙΜΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΧΑΡΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΩΣΙΜΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ
(ECST)”.

4. Ποσού 7.000 ευρώ που αφορά την προγραμματική σύμβαση για την εκτέλεση του έργου
“ΑΝΑΝΕΩΣΗ - ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ Ε/Β ΕΡΓΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΜΟΡΝΟΥ.

5. Ποσού 10.000 ευρώ που αφορά την προγραμματική σύμβαση για την εκτέλεση του έργου
“ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΠΛΑΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ”

6. Ποσού 30.000 ευρώ που αφορά την προγραμματική σύμβαση για την εκτέλεση του έργου
“ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΑΙΩΝΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ”

7. Ποσού 42.800 ευρώ που αφορά την προγραμματική σύμβαση για την εκτέλεση του έργου
“ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΖΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ ΤΟΥ
ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΜΦΙΣΣΑΣ”.

8. Ποσού 4.000 ευρώ ως υπόλοιπο αμοιβής Α’ Σταδίου της πράξης με τίτλο “ΤΕΧΝΙΚΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ
ΜΟΡΝΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΗΣ”.

Β) Παραπέμπει το επιμέρους αίτημα για την πληρωμή του ποσού των 150.000,00 ευρώ που
αφορά την προγραμματική σύμβαση για την εκτέλεση του έργου “ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ”, στο
Περιφερειακό Συμβούλιο, λόγω αρμοδιότητας και εισηγείται να γίνει ομοίως δεκτό.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 1646

.............................................................................................................................................................
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Περατωθέντων των θεμάτων της ημερήσιας και προ ημερήσιας διάταξης λύεται η παρούσα
συνεδρίαση. Το πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται από τα παριστάμενα μέλη, ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΤΑ ΜΕΛΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αριστείδης Τασιός Δημήτριος Βουρδάνος Ουρανία Ντριβαλά
Αικατερίνη Καλαντζή
Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος
Μαρία Αναγνώστου
Χρήστος Δούρος
Βασίλειος Σιαλμάς
Δημήτριος Αναγνωστάκης
Νικόλαος Μπέτσιος
Αναστάσιος Χρονάς


